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1. Rechte tellingen
Buurtpreventie-app
4 Is er bij u in de buurt een buurtpreventie-app?

(n=496)
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Ja, en ben lid





Deze is niet officieel geregistreerd
Mijn ouders zijn lid volgensmij
Sinds enkele dagen actief in onze buurt

Ja, maar ben
geen lid




Bij ons is een eigen buurt preventie
Ik ben er wel mee bezig geweest maar om een app-groep te vinden is er
omslachtig en is me niet gelukt.
Is nooit gevraagd
Kwam er pas achter dat er eentje was dmv de bordjes
Mijn man is lid.
Onze app is niet fijn wat de mensen betreft die erin zitten met doorgeven
van informatie
Weet niet hoe
Zie eerdere toelichting. Ik vraag me af of de beheerder hier actief mee
omgaat.








Nee

Weet niet





Geprobeerd te achterhalen wat t nr is. Nergens gevonden. Staan wel borden
in de buurt
Ik weet niet hoe ik lid kan worden
Maar zou wel goed zijn in iedere straat of buurt





Het is mij niet bekend dat deze er is. Anders zou ik er graag bij gaan.
Is heel onduidelijk
Wonen nog niet op het nieuwrbadres
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Zou van de gemeente wel alle buurt apps bij mij in de buurt willen weten
Zover ik weet niet.

4.1 Zou u het initiatief willen nemen om een buurtpreventieapp op te zetten?
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Maar niet alleen
Niet het initiatief nemen, maar het zou goed zijn als er eentje komt.

Nee






Als er zon app zou zijn, zou ik me wel hierbij aansluiten
Beste bestuur van buurtvereniging dit op zich nemen
Heb niet zo'n goede relatie met sommige bewoners
Zal ongetwijfeld wel eens werken maar tevens kan het het gevoel van onveiligheid
aanwakkeren bij false meldingen

Weet niet 

Zou het wel fijn vinden als er een in onze buurt was
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4.1 “Een buurtpreventie-app geeft een veilig gevoel in de
buurt”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Geeft inderdaad n veiliger gevoel, maar de app wordt ook gebruikt voor andere
dingen, bv vermiste huisdieren, afval en ongenoegens van buurtbewoners. Dat vindt
ik heel irritant, Bennie al geneigd om de app niet te lezen of eruit te stappen.
Je kunt elkaar waarschuwen als er iets verdachts aan de hand is , en er voor elkaar
zijn.
Tot op zekere hoogte
We houden elkaar op de hoogte als er iets verdacht te zien is. Hierdoor ben je alert
Bijna alle buurtbewoners hebben savonds de gordijnen dicht. Dus kunnen niet zien
wat er op straat gebeurt
Je wordt ook meer met de narigheid geconfronteerd.




Geeft ook onrust op een bepaalde manier en mensen zijn ook soms te voorzichtig
om te reageren ( achteraf ) maar het is nieuw dus we kijken het even af
Ik heb nog niet het gevoel dat de app veel toevoegt.
Is een beetje schijnveiligheid,maar in sommige gevallen kan nuttig zijn.



Voor mij niet ik regel mijn eigen zaakjes wel
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP MooiLaarbeek
Overvallen in Laarbeek
Buurtpreventie-app
Oproep burgermeester
Overvallen en de media
07 december 2018 tot 17 december 2018
534
4,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
13
17 december 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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